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قبل از ورود به مطالعه، بای��د پیش مطالعه کرد و 
پیش مطالعه، خودش به دو قس��مت کلی و جزیی 

تقسیم می شود:
الف( پیش مطالعه کلی

در پیش مطالعه کلی، کتاب را در دست می گیریم 
و آن را به ترتیب فصول ورق می زنیم، مقدمه کتاب 

و تیترهای درشت و عناوین مهم را می خوانیم و به 
طور خالصه با سازمان کتاب آشنا می شویم.

تذک��ر1: پیش مطالعه کل��ی برای ه��ر کتاب یا 
جزوه ای  فقط یک بار، آن هم در ابتدای سال، انجام 
می ش��ود و کتاب های س��ال قبل، نی��ازی به پیش 

مطالعه کلی ندارد.

چرا نمی توانیم دو س��اعت مفی��د درس بخوانیم؟ چرا هر چه ب��ه کلمه های کتابی که 
جلوی رویمان باز اس��ت نگاه می کنیم چیزی نمی فهمیم؟ همی��ن طور خیره به کلمات 
نشسته ایم و وقت مان می گذرد بی اینکه چیزی وارد مغزمان شود... چه باید کرد؟ کجای 
کار می لنگد؟  قبال توی همین صفحات با هم بح��ث کردیم که اصال مطالعه یعنی چه؛ و 

بعد از آن شرایط اتاق و محیط و زمان را برای مطالعه بررسی کردیم؛ و اما بعد...

درس خواندن داریم تا درس خواندن!

روش صحیح مطالعه و درس خواندن، موضوعی اس��ت که هر ش��ماره به قلم دکتر 
نکویی-مشاور تحصیلی- می خوانید. او در این شماره به مراحل مطالعه و خالصه 

نویسی پرداخته است. 
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تذکر 2: موقع پیش مطالعه کلی، فقط به مطالب 
و تیترها ن��گاه کنید و لزومی ن��دارد به ریز مطالب 

دقیق شوید. کامال سرسری نگاه کنید.
تذک��ر 3: پی��ش مطالعه کل��ی در حک��م ایجاد 
فایل جدید یا قفس��ه بندی ذهنت��ان جهت ذخیره 
اطالعات است و بدیهی است که اگر می خواهید 
از یک کمد به نحو احسن استفاده کنید اول باید آن 
را قفس��ه بندی و طبقه بندی کنید، سپس اطالعات 
را در آن ذخیره کنید. اگر این کار را نکنید همه چیز 
به صورت درهم و برهم در مغز ذخیره می ش��ود و 

میزان فراموشی زیاد می شود.
ب( پیش مطالعه جزیی

یک س��وال: چگونه روزنامه می خوانید؟ از اول تا 
آخر روزنامه  را می خوانید و حفظ می کنید یا اینکه اول 
تیترها و شکل ها را نگاه می کنید و سپس برمی گردید 

و جاهایی را که عالقه مند هستید مطالعه می کنید؟ 
در موق��ع مطالع��ه و درس خواندن نی��ز باید به 
همین صورت عمل کنید. یعن��ی قبل از مطالعه هر 
فصل از کتاب یا هر بخش از ج��زوه، ابتدا آن چند 
صفحه را به مدت 2 الی 5 دقیقه نگاه کنید، با مطلب 

آشنا شوید و سپس درس خواندن را شروع کنید.

سوا ل گذاری 
اگر خالصه اخبار تلویزیون را نگاه کنید و بدانید 
چه خبر اس��ت و از نظر ش��ما خب��ر مهمی وجود 
نداشته باشد، آیا می نشینید و اخبار را تا انتها دنبال 
می کنید، یا اینکه کانال تلویزیون را عوض می کنید 

و جایی را که دوست دارید می بینید؟
این دقیقا اتفاقی است که در موقع درس خواندن 
می افتد. یعنی چون نمی دانی��د که چه می خواهید 
بخوانید، در موقع درس خواندن، مرتبا حواس��تان 
پرت می شود. ولی توصیه من به ش��ما این است: 
قبل از شروع مطالعه، از تیترهای درشت و عناوین 

سرفصل چند سوال طرح کنید؛ مثال:
1( رابطه انسان شناسی با خداشناسی چیست؟

2( رابطه انسان شناسی با معاد چند جهت دارد؟
.... )3

مرحله سوال گذاری مرحله سخت و وقت گیری 
است ولی به طور چش��مگیری، تمرکز حواس را 

افزایش می دهد.
تذکر 1: از هر 3 یا 4 صفحه، اگر یک سوال کلی 
طرح کنید، کافی اس��ت. نیازی نیس��ت سواالت 

زیادی درآورید.
تذک��ر 2: ب��رای اینک��ه در این مرحله ش��رطی 
بش��وید، روی کاغذ روی میزتان بنویسید "Q " یا 
"س" تا هر وق��ت این عالم��ت را می بینید یادتان 

بیفتد که باید سوال گذاری کنید. 
Question:سؤال

قبل از آغاز مراحل »حی��ن مطالعه«، مطالعه را از 
جنبه های دیگری هم بررسی می کنیم:

الف- یادگیری
ب- به خاطر سپردن 

ج- یادآوری
از سیستم ها و روش های مطالعاتی، آنهایی موفق 
هستند که روی به خاطرسپاری و یادآوری، بیشتر 
کار کرده اند؛ و این درست همان قسمتی است که 
از نظر م��ا دور مانده اس��ت. یعنی تم��ام هم و غم 
سیس��تم آموزش ما روی یادگیری است و تالشی 
برای مراحل به خاطرسپاری و یادآوری نمی کنیم؛ 
در حالی که ش��اید ت��ا حدود 70درص��د اهمیت 

بیشتری داشته باشند.
از این رو آنچه در سیس��تمPQR 5 گفته می شود 
شاید در وهله اول کمک چندانی به افزایش یادگیری 
نکند )که البته این چنین نیست،( ولی اثر چشم گیری 
در به خاطرس��پاری و یادآوری مطالب دارد و سبب 
افزایش اعتماد به نفس فرد و یادگیری بهترش می شود.

خواندن
همه ما وقتی درس می خوانیم هدفمان این است که 
درس را یاد بگیریم، حفظ کنیم و به خاطر بسپاریم. 
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برای همین سعی می کنیم خط به خط کتاب و جزوه 
را بخوانیم، حفظ کنیم و در ذه��ن خود تکرار کنیم. 
در صورتی که به گفته تونی بوزان، یکی از محققین 
بنام روش ه��ای مطالعات��ی، »ه��دف از خواندن، 
یادگیری و به خاطر سپردن مطالب نیست؛ فقط فهم 
و انتقال اطالعات از کتاب به یادداشت هاست.« یعنی 
خالصه نویسی و یادگیری و به خاطر سپردن مطالب 
باید از روی خالصه نویسی ها و در زمان های »مرور« 

صورت گیرد.
تذکر 1: تنها عضوی که در موق��ع درس خواندن 
می تواند حرکت کند چشم اس��ت و نهایتا انگشتان 
دست به عنوان راهنمای چشم. پس سعی کنید موقع 
درس خواندن، با صدای بلند درس نخوانید، صندلی 

را تکان ندهید، با موهای خود بازی نکنید و ...
تذک��ر 2: در موقع درس خواندن فقط س��عی کنید 
مطالب را بفهمید و رابطه آنها را درک کنید و در مرحله 
بعد، یعنی خالصه نویسی کردن، مطالب را حفظ کنید.

خالصه نویسی
قبل از آموزش خالصه نویسی الزم است موارد 

زیر را یادآوری کنم:
1( خالصه نویس��ی کار بس��یار وقت گی��ر و 
عذاب آوری اس��ت ولی فقط یک خاصیت دارد و 
آن هم این است که یادگیری را افزایش و فراموشی 

را کاهش می دهد.
2( هر دانش آموز برای هر درس خودش 5 منبع 

اطالعاتی دارد که عبارت اند از:
الف( کتاب درسی

ب( جزوه  سر کالس
ج( جزوه کالس کنکور یا تقویتی یا 

معلم خصوصی
د( کتاب کمک آموزشی

ه( مجموعه های تستی موجود 
در بازار

حدود 70درصد مطالب این 

منابع با یکدیگر مش��ترک هستند. دانش آموز برای 
دوره کردن مطالب نیاز دارد هر منبع را مطالعه کند 
ولی اگر به کمک خالصه نویس��ی، این 5 منبع را به 
یک جزوه تبدیل کند، می تواند چند بار آن را دوره 
کند تا به طور چش��م گیری در وقتش صرفه جویی 

شود.
3( خالصه نویسی در دو زمان صورت می گیرد. 

الف - حین مطالعه: یعن��ی همان موقع که درس 
می خوانی��د، پاراگراف ب��ه پاراگ��راف، کتاب را 

خالصه و یادداشت  کنید.
ب – بعد از مرور سوم.

4( خالصه  را بهتر اس��ت روی کاغذ کالس��ور 
بنویس��یم تا در صورت ایجاد تغییرات، بتوانیم به 
راحتی، آن را ب��ا کاغذ دیگری جابه ج��ا کنیم. در 
ضمن، کاغذ کالس��ور، نس��بت به دفت��ر، فضای 
بیش��تری برای رس��م درخت حافظه و طرح های 

خالصه نویسی دارد.
و اما ویژگی های خالصه نویسی:

1( در خالصه نویسی باید س��عی کنید فعل ها را 
حذف کنید. چون یک��ی از عوامل حواس پرتی در 
حین مطالعه، وجود فعل و کامل بودن متنی اس��ت 

که می خوانیم.
2( خالصه باید یک چهارم تا یک هشتم متن اصلی 
باشد؛ یعنی مثال 40 صفحه را باید تب�دیل به5 تا 10 

صفحه کنید.
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3( خالصه بای��د جامع و مانع باش��د. یعنی تمام 
نکات مه��م را درب��ر بگیری��د و ن��کات زاید هم 

نداشته باشد.
4( خالصه بهتر است رنگی باش��د. بهتر است 
که الیه های اول با رنگ های گرم )قرمز و س��بز( 
باشد و توضیحات آن، با رنگ های سرد )مشکی 
و آبی( باشد ولی اگر چش��م هایتان به رنگ قرمز 
حساس��یت دارد می توانی��د از رن��گ دیگ��ری 

استفاده کنید.
5(در خالصه نویسی بهتر اس��ت از عالمت های 
اختصاری استفاده کنید )مثل Pr  به جای پروتیین، 

a.a به جای اسید آمینه و ...(
6( خالصه نویس��ی می تواند براس��اس نمودار 
شعاعی، درخت حافظه و طرح شبکه ای مغز باشد.

وقت��ی خالصه نویس��ی درس تمام ش��د، مطلب 
خالصه شده را یک بار دوره کنید، به دقت در ذهن خود 

مرور کنید و سپس بروید به سراغ اصل بعدی مطالعه.

مرور
مهم ترین قسمت مطالعه که سبب ثبت اطالعات 
در الیه های زیرین ذهن می شود و جلوی فراموشی 

را می گیرد، مرورکردن است؛ به طوری که پیشینیان 
معتقد بودند »الدرس ح��رف و التکرار الف« یعنی 
درس، یک ب��ار و تکرار، ه��زار بار. خوش��بختانه 
مطالعات دانشمندان علوم روان شناسی و یادگیری 
از جمله مطالعات آقای الیتنر این هزار بار را تقلیل 

داده است.
زمان های مرور

1( یک روز بعد: که فراموش��ی را تا یک هفته به 
تاخیر می اندازد.

2( یک هفته بعد: که فراموش��ی را ت��ا یک ماه به 
تاخیر می اندازد.

3( یک ماه بعد: که فراموش��ی را ت��ا چهار ماه به 
تاخیر می اندازد.

4( چهار ماه بعد: که فراموش��ی را تا یک سال به 
تاخیر می اندازد.

تفکر
در موقع مرور درب��اره خالصه  ها تفکر می کنیم، 
آنه��ا را از ب��ر می کنی��م و س��ازمان آن را به خاطر 

می سپاریم.

تازه کردن
بعد از مرور س��وم، یعنی زمانی که تقریبا درس 
را کامل یاد گرفته ای��م و متوج��ه مفاهیم اصلی و 
نکات مهم آن شده ایم خالصه نویسی های خود را 
با کتاب و جزوه مطابق��ت می دهیم. اگر نکته ای را 
ننوش��ته ایم اضافه می کنیم، اگر مطلبی زاید است 
حذف می کنیم و به این ترتیب، خالصه های خود 

را کامل می کنید.
خب، ح��اال ی��ک بار ب��ا این 
مطالعه ت��ان  دس��تورالعمل ها 
را ش��روع کنی��د و ببینید چقدر 
ب��ه کارم��ان می آی��د و چق��در 

کارایی تان بیشتر می شود.
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